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AANBOD BREDE SCHOOL  
 
 
 
Theatermijn is de enige plek in Zaanstad waar professioneel theater wordt gemaakt. 
Ons doel is al het theater in Zaanstad te stimuleren en te faciliteren. Wij werken al 
enkele jaren samen met onderwijs, professionele en amateur theatermakers en hebben 
een theaterschool. Er is veel ervaring in huis aan workshops, projecten en voorstellingen 
met het onderwijs en wij werken enkel samen met gediplomeerde en ervaren 
theaterdocenten. We werken ook nauw samen met een professionele theatergroepen die 
voorstellingen maken voor het primair onderwijs. Bijzonder aan de Theatermijn is 
doordat wij werkzaam zijn met alle vormen van theater en alles in huis hebben wij goed 
op maat kunnen werken. Onze insteek in de projecten is dat de leerlingen niet alleen 
zichzelf ontwikkelen en leren over/te toneelspelen maar ook zoeken we steeds naar een 
artistieke invalshoek opdat het meer dan gewone lesjes worden. 
 
 
Aanbod 
Wij zien het als onze taak ook het primair onderwijs te ondersteunen als het gaat om 
kunstonderwijs. Mogelijkheden bij ons zijn: 
 
 
Echt Doen Alsof 
Een lessenserie over acteren waarin het plezier van met je fantasie toneelspelen 
bovenaan staat. Een kennismaking met wat er allemaal bij het toneelspelen komt kijken. 
Het is mogelijk om naar een voorstelling toe te werken. 
 
Allemaal Theater 
Deze lessen gaan op een speelse manier in op wat er allemaal komt kijken bij een 
voorstelling naast het acteren. Denk aan kostuums, licht, geluid, decor, etc. Toneelspelen 
komt ook zeker aan bod, maar de focus ligt op alles om de toneelspelers heen. 
 
Film Acteren 
Acteren op het toneel is echt wat anders dan jezelf terug zien op het witte doek. In deze 
lessenserie maken we een korte film met de leerlingen die ze natuurlijk helemaal zelf 
bedenken. Ze krijgen les over hoe je een film maakt en natuurlijk komt ook het camera 
acteren om de hoek kijken. 
 
Toneelschrijven 
Zelf je eigen voorstelling schrijven is een vak apart. Leerlingen leren van hun eigen 
ideeën een goed script te maken. In overleg met de school kan het gecombineerd 
worden met het zelf spelen van de scripts, of dat deze groep (een deel voor) de 
eindmusical schrijft van groep 8.  
 
Wij bespreken graag met u de mogelijkheden zodat wij echt op maat het project voor u 
kunnen realiseren. Dit aanbod is een voorzet maar we kijken graag met u naar andere 
mogelijkheden die wij kunnen bieden met ons eigen theater, de professionele 
theatermakers en andere projecten die wij in Zaanstad realiseren. 
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Wanneer: 
Het hele schooljaar 
 
Leeftijd: 
Wij komen het best tot ons recht in de bovenbouw, groep 7/8. Omdat wij voor hen ook 
mogelijkheden hebben buiten de brede school iets met theater te doen. 
  
Extra: 
Een paar keer per jaar repeteren er professionele theatermakers bij ons die het leuk 
vinden om een keer feedback te krijgen van hun doelgroep. Scholen met wie wij samen 
werken nodigen wij dan graag uit voor een gratis try out of repetitiebezoek in ons 
theater. 
 
Het eigen theater, de professionele makers, de lange ervaring met onderwijsprojecten is 
de kracht van de Theatermijn. 
 
 
Contact 
Theatermijn / Rick Nanne 
Zuideinde 74 
Koog a/d Zaan 
06-15597825 
info@theatermijn.nl 
 


